MASTER CUT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Gyorsan és egyszerűen készíthet professzionális minőségű oltványokat. Az
oltóeszköz pontos vágásai tökéletes oltást eredményeznek minden alkalommal.
Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
A CSOMAG TARTALMA:
1 X Gyümölcsfa metsző
3 X Penge (V, U és Ω vágással)

TERMÉKADATOK:
Anyaga: szénacél, ABS és alumínium
Szín: Fekete
5–1,2 cm átmérőjű oltványokat készíthet vele
Vágó penge: 3mm vastag
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Oltás

Nyél

Gyümölcsöskert

Kertészkedés

FIGYELEM
-

Gyermekektől elzárva tartandó, ne használja száraz vagy régi kemény fán
A pengék élesek, körültekintően használja.
Az olló használata során koncentráljon a feladatra. Ne használja az ollót,
ha másfelé néz közben.
Használat során az ollót tartsa távol a testétől, az ujjaitól, a kezeitől, a
karjaitól és a lábaitól.
Az ollót kizárólag a rendeltetésére használja.

RÉSZEI
1 Olló
2 Penge
3 Csúszórögzítő
(Biztonsági zár)
4 Késtartó
5 Rugó
6 Csúszásmentes nyél

FIGYELEM: Használat közben két mozgó alkatrésze van.
Használja körültekintően!

A PENGÉK TÍPUSAI

A PENGÉK CSERÉJE

Szükséges kiegészítők (nem tartozék); csavarhúzó és csavarkulcs

1.
2.

Lazítsa meg az anyát egy kulccsal (nem tartozék).
Csavarhúzóval (nem tartozék) távolítsa el a csavart.
3.

Csúsztassa ki a pengetartót.

4.

Távolítsa el a kopott pengét.
5.

6.
7.

Helyezzen be új pengét.

Rögzítse a csavart csavarhúzóval.
Húzza meg az anyát. Használatra kész.

HASZNÁLATA:
1. lépés: Vegye az oltandó szárat az ollóba és
nyomja össze a nyeleit a vágáshoz. Ismételje meg
ezt a lépést a donor növény szárán is. Ügyeljen rá,
hogy a vájat alakú vágás a törzsnövényben legyen.
2. lépés: Csúsztassa a donor szárat a törzsnövény
barázdájába, a lehető legszorosabban illeszkedve a
vágott felületekhez. Ha az oltóalany és a donor
növény nem azonos méretű, akkor csak az oldalon
egyezzen.
3. lépés: Helyezze a sterilizáló anyagot (nem
tartozék) az illesztés köré, és ragassza le szalaggal
(nem tartozék), a sterilizáló anyag megvédi a
baktériumoktól és az időjárási viszonyoktól.

4. lépés: A metsző segítségével eltávolíthassa a
haszontalan ágakat a növényről.

Megjegyzés: A "V & U & Ω" pengékkel és a penge
végével egyaránt vághat Az egyoldalú pengék
kétoldalú pengeként is használhatók, így összesen
6 pengével rendelkezik.

FIGYELEM ; kérjük, oltáskor lassan vágja az ágakat A pengék nem használhatók
kemény ágak vágásához.
Ágak kerülete: 5-12mm átmérőjű ágak oltására használható.

